COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DO RUÍDO AERONÁUTICO
AEROPORTO DE BELO HORIZONTE / PAMPULHA - SBBH

MEMÓRIA DE REUNIÃO nº 02/2021
Assunto: 2ªReunião da Comissão de Gerenciamento do Ruído Aeronáutico do Aeroporto da Pampulha - SBBH
Data: 16/12/2021
Horário: 09:00
Local: Sala da Superintendência

Participantes:
a) Conforme apresentado no Anexo 1.

Desenvolvimento:
Registro de manifestações:
1. O Sr. Ricardo Signorini, Superintendente do Aeroporto de Belo Horizonte, deu início à reunião às
09:03H, onde agradeceu a disponibilidade de todos os presentes.
2. Em seguida, o Sr. Ricardo Signorini informou que conforme previsto no RBAC 161 Planos de
Zoneamento de Ruído de Aeródromos – PZR, todo operador de aeródromo que tiver média anual
de movimento de aeronaves dos últimos 3 (três) anos superior a 7.000 (sete mil) deve instituir
uma Comissão de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico – CGRA e se reunir a cada seis meses.
3. Devido a Pandemia do COVID 19, o SBBH não realizou a reunião prevista para o 1º semestre de
2021, sendo então firmado um compromisso com a ANAC para realização de duas reuniões no
2ºsemestre de 2021.
4. Considerando que dentre das ações previstas na CGRA, bem como realizar comunicações
periódicas às autoridades envolvidas e aos representantes da população afetada, com o objetivo
de informar e orientar sobre o PZR e disponibilizar canais de comunicação para manifestação da
população afetada acerca de ruído aeronáutico, visando identificar os locais mais críticos, além de
embasar as ações para mitigação do problema, que já foram cumpridas pela INFRAERO, a
Superintendência do SBBH entendeu que neste momento não seria necessário convidar todos os
membros da comissão, uma vez que no período entre a 1ª reunião (01/10/2021) e a reunião de
hoje, não foram recebidos registros sobre ruído aeronáutico através da ouvidoria da INFRAERO e
ainda, não recebemos nenhuma notificação da ANAC sobre reclamações sobre o tema em pauta
e decidiu por convocar apenas os representantes da INFRAERO e NAV BRASIL.
5. O Sr. Ricardo questionou se a representante da NAV BRASIL havia recebido algum tipo
registro/reclamação sobre ruido aeronáutico e foi respondido de forma negativa.
6. Outro fator que contribuiu para que apenas integrantes da INFRAERO e NAV BRASIL
participassem da reunião foi a definição da data de transferência das operações do aeroporto da
Pampulha para o Grupo CCR, prevista para o dia 01/05/2022.
7. O Sr. Ricardo destacou que, apesar do aumento significativo de movimentos de pousos e
decolagens registrados no Aeroporto da Pampulha no ano de 2021, não houve registros de
reclamações envolvendo o ruído aeronáutico. No acumulado entre os meses de janeiro e
novembro, foram registrados mais de 34.000 (trinta e quatro mil) procedimentos de pousos e
decolagens.
8. Por fim, não tendo mais a tratar, o Sr. Ricardo agradeceu a participação de todos e encerrou a
reunião às 09:55H.
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